Enervent Neo
| T H E O N LY FI T |

Vi har gjort det enkelt och prisvärt att dölja ventilationsaggregatet!
Neo är litet och lätt och det enda aggregatet som passar i ett vanligt
skåp på 60 centimeter.

STORLEKEN HAR BETYDELSE
Låg vikt och smärt design gör att Enervent
Neo omdefinierar planering och installation av
ventilationsaggregat. Neo är det enda aggregatet på
marknaden som lätt och prisvärt kan döljas i ett
vanligt skåp på 60 centimeter.

VI HAR TÄNKT HELT NYTT
Neo är ett nytt ventilationsaggregat inifrån ut.
Dess nya isolationslösning gör aggregatet både
lätt och i hög grad energieffektivt. Materialets
utmärkta isoleringsegenskaper är speciellt lämpliga
för vårt nordiska klimat och fungerar under alla
temperaturförhållanden.

NATURLIGTVIS FÖRSÖKTE VI BRÄNNA DET
Att isoleringsmaterialet i Neo är brandsäkert är inte
bara något vi säger, det har också bekräftats i flera
oberoende test. Det är den tryggheten som har möjliggjort
aggregatets smärta design, utan några kompromisser när
det gäller säkerhet. Enervent Neo kan därför installeras
tryggt, också på ställen där andra ventilationsaggregat inte
passar.

Teknisk information

OÖVERTRÄFFAD
ENERGIEFFEKTIVITET

Luftflöde

10–97 l/s

Tryckdifferens

25–100 Pa

Kanalstorlek

Ø 160 mm

Vikt

58 kg

IP klass

IP44
(extern styrenhet IP20)

Isoleringsmaterial

EPP, brandsäkert

Material
ytterhölje

Stålplåt, zinkbelagd,
pulvermålad
Brandklass: A2-s1, d0

Mått

540 x 540 x 992 mm

För komplett teknisk information och tekniska skisser gå till www.enervent.se/neo

Neo passar perfekt i lägenheter samt små och medelstora villor.
Den passar också större offentliga utrymmen där behovet för frisk luft är begränsat.

Alta

Salla

Neo

15–67 l/s

15–75 l/s

15–94 l/s

25–97 l/s

Luftflöde

Pinion

SIIV.KAAPPI
syvyys:
700 mm

EXEMPEL:
Höghus, Helsingfors
• 52 lägenheter
• Storlek på lägenheterna 38–110 m2
• Ventilationsaggregat: Enervent Neo
Neo plasseras i korridor eller badrum beroende på lägenhetens planlösning.
Aggregaten kan lätt och prisvärt döljas i vanliga skåp på 60 centimeter.

ÄR DET INTE FINT NÄR
ALLT BARA PASSAR?
Plassera detta märke på väggen, golvet eller
bordet och använd Liveprint-appen för att se hur
Neo passar in i ditt projekt!
Optimalt visningsavstånd är 1,5–2 m.

Ladda ner LIVEPRINT by Prigi appen gratis.

Ventener Ab
Tel: 033-120 200
enervent@enervent.se
www.enervent.se

Placera märket var du vill och se resultatet direkt
på mobilen!

